
Sender TX-2004

Anvendelse:
TX-2004 er en batteridreven bærbar 1 kanals sender.
Den kan både sende som 12 bit sender og powercode sender.
Den kan anvendes sammen med Knop’s trådløse modtagere, som f.eks. Pager RX-300,
Modtager RX-2004.

Betjening:
Sender TX-2004 aktiveres ved et tryk på kaldeknappen på forsidens grønne felt.

, som f.eks. trædemåtter,
trykknapper, mm.. TX-2004 sender et signal som svarer til den ID kode, den indbyggede Dip-
switch er indstillet til.

Desuden er
der et mini-jackstik i siden for tilslutning af andre enheder
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Sender TX-2004:

Rækkevidde:
Rækkevidden er typisk op til 50 m, afhængig af hvilken type modtager, der anvendes.
Rækkevidden er ligeledes afhængig af bygningens konstruktion. Eks. kan beton med jern
mindske rækkevidden på radiobølger meget.
Dækningsområdet kan øges væsentligt ved anvendelse af KNOP’s Repeater RP-100. Der kan
anvendes op til 2 stk. Repeater pr. system, eller vort nye Bus-repeatersystem CT-100.

Modtager RX-2004

Pager RX-300

TX-2004 med trådløs overførsel til f.eks. Modtager RX-2004

Sender TX-2004

Sender TX-2004

Repeater 433
Repeater 433

Batteriskift:
Lav batterispænding indikeres ved at den røde diode ikke lyser eller lyser svagt.
Ved brug af powercode sendes en batterialarm til modtageren.
Skift straks batterierne.

ag en lille krydskærv skruetrækker og løsn skruen, der sidder i clipsens åbning på bagsiden,
drej mod uret, tag skruen af og tag fat med begge hænder og træk forsigtigt den nederste del af
fronten ud fra bagstykket og skil dem ad. Isæt nye batterier, vend dem som vist i bunden af
kabinettet, se tegn. (A), påsæt fronten og isæt skruen igen ved at dreje forsigtigt med uret.

NB. Batterierne skal være type LR1 alkaline. Brug genopladelige batterier.
Undgå at beskadige batteriklemmerne ved batteriskift.

Drifttid er ca. 1 år
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